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O dia em que Lajeado foi campo de batalha ip fada pe pe pao nesta ntadiias 
erros Castro investe RS 2 o sugere reuniões virtuais para 

PAGINA | 0 milhões em nova unidade reduzir gastos públicos com viagens. 

PORTO DE ESTRELA 

Assembleia defende cedência definitiva 
Em audiência pública, representante do Legislativo promete levar demanda ao Estado para dar mais autonomia ao Vale 

Evento promovido ontem no complexo portuário às margens do Rio Taquari pela — logístico multimodal. Para tanto, integrante do parlamento estadual propõe que estru- 
Assembleia Legislativa reuniu autoridades políticas e lideres empresariais. Objetivo tura seja tranferida de forma definitiva para Estrela. Atual formato de concessão ao 
foi discutir alternativas para destravar as operações do porto e consolidá-lo como polo. município vale por no máximo 40 anos. PÁGINAS | 687 

Potencial 
turístico e 

econômico 

a explorar 

O Trem dos Vales promo- 
L 

do passeio entre Muçum e 
Guaporé. Políticos e empre- 

veu ontem edição espe 

sários conheceram a atração 
que se consolida como um dos 
principais roteiros turísticos 
do país. Prefeitos e represen- 
tantes de municípios do Vale 
e da Serra, bem como do Le- 
gislativo estadual, d 
o melhor aproveitamento dos 
trilhos para dinamizar a logis- 
tica regional. 

Jem 

CADERNO | CIDADES 

Consolidar o Trem dos Vales 
como atração permanente é 
um dos objetivos da região 

Troca de ideias para ampliar Denúncia sobre suposta fraude 
horizontes da inovação chega ao Ministério Público 

Evento ontem à noite compartilhou — principais feiras mundiais da área para Após perícia atestar adulteração em com- encaminha caso ao MP que analisa situação 
relatos de dois participantes de uma das debater estratégias ao contexto local. provantesde viagem de partamentar, câmara — para decidir sobre abertura de inquérito. 

CIDADES a|s c 
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EDITORIAL 

Protagonismo 
regional 

s temas logística e modais de 
transporte estão em evidência 
“em todo o pais. A conta pelo 
erro histórico de adotar as 

rodovias como principal meio de escoar 
a produção começa a ser cobrada agora. 
Aparece na inflação, no Custo Brasil, na 
despesa de manutenção das estradas. 
Tanto que o Brasil tem um dos maio- 

res impactos da logística sobre os negó- 
cios, Algo próximo dos 22% de tudo o 
que é produzido na nação. Esse cálculo 
evidencia mais do que prejuízos econó- 
micos, mas também um atraso competi- 
tivo com reflexos nítidos sobre a geração 
de emprego erenda. 
Ainda que no centro-oeste e nos por- 

tos marítimos os últimos anos tenham 
sido de crescimento na movimentação 
de cargas, há espaço para melhor apro- 

648 protagonismo 
regional se fortaleceu 
após audiência 
pública. O recado foi 
levado ao centro do 
poder estadual” 

veitamento, em especial na navegação de 
águas internas ena oferta de mais ramais 
para locomotivas. 

Neste contexto de debate, o Vale do 
Taquari une esforços para despertar 
tanto o interesse empresarial na busca 
de modais alternativos de transporte, 
bem como para encontrar investidores 
para o Porto de Estrela. 

sse protagonismo regional se forta- 
leceu após audiência pública. O recado 
foi levado ao centro do poder estadual 
É preciso transferir em definitivo o porto 
à região, para o município de Estrela. É. 
nesta proximidade que está a estratégia 
para despertar o complexo. 

Racionalizar as operações de trans- 
porte, usando as caracteristicas de cada 
modal em prol do desenvolvimento é 
uma necessidade. 
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“Vejo a arte além de uma paixão. Ela é uma 
possibilidade de fazer negócios” 

O empresário Raul Picco é 

natural da Argentina, mas 

mora há mais de 20 anos 
em Lajeado. Ex-proprietário 
do Café Virtual, uma antiga 
casa de festas no município, 
hoje ele se dedica ao 
mundo das artes 

anca Malimano 

Como e quando surgiu o seu 
interesse pela arte? 
Sempre tive muito interesse pelas 

artes. Isso é algo que vem desde sempre 
comigo, e que cresce dia após dia. Hoje 
eu vejo a arte além de uma paixão, cla 

é uma possibilidade de fazer negócios 

importante. 

Tem algum tipo de arte mais chama a sua atenção! 
Narrealidade, “arte” é uma palavra 

muito abrangente, já que temos as artes 
visuais, musicais, virtuais, além da arte. 
contemporânea, como pintura, escultu- 
ras, epor aí vai. A arte um pouco mais 
antiga tem obras de grandes pintores e 
escultores, como por exemplo Rubens, 
Caravaggio, Velázquez e Michelangelo. 
Para mim, observar esse tipo deartee ma- 
teriais destes artistas éalgo que enriquece 
muito aminha alma. 

oci se torada pirita. 

consiste essa função? 
Ser um “marketing manager” naarteé 
ser uma espécie de gerente de marketing 

ede artistas. Eujá vie por vários países, 
como Itália, Espanha, Inglaterra, ondeme 
especializei no ramo e fiz muitas redes de 
contato. Eu gosto tanto da arte antiga, quanto 
da contemporânea. É por causa daarte quecu 
conhecimuita gente. Esse fato abriu minha. 
cabeça. Conheci especialistas do segmentona 
Suiça, Itália, Argentina, ea partir dal comecei 
atraçar os meus projetos. Gosto de ajudar 
anrtstas a impulsionar cu marketing para que 
as pescas aprciemsuas obras. 

Recentemente você uu 
para Dubai. Por que da vi 
gem? Por que você escolheu 
este local? 

iquei um mês em Dubai, entre setem- 
broe novembro. O objetivo foi apresentar 
para famílias nobres de árabes, algumas 
esculturas da artista argentina Lucinda 
Paez. Eu consegui uma brecha na maior 
exposição de arte de lá. Foram três escultu- 

ras expostas no evento “Dubai Art Expo”, 
patrocinado por um sheik. 

Quem éesta artista? 
Acscultora argentina Lucinda Paez 

apresentou algumas de suas esculturas neste 
exentoe recebeuo prémio de segundo lugar 
nacategoria escultura. É importante desta- 
carqueclaé a primeira escultor argentina. 
aexpor em Dubai. Amostra reuniu mais de 
500 artistas de 170 paises emancou os 50. 
anos de Dubai, sendo um dos maiores encon- 
tros deartsdos Emirados Árabes Unidos. 

Eagora, quais são os próxi- 
mos passos? 
Aarte é pulsante em Dubai. O próximo 

passo élevar a cultura latino-americana. 
para os Emirados Árabes. Para isso, será 
preciso selecionar artistas do Brasile 
Argentina interessados em expors 
em galerias de arte de Dubai. 

obras 

N *+4e300 
montada 
Tea daregão 

esc con ccnnoma TRE AO om AL 

+de600 
a ra pe ato dane nd dv 

coscalheno CEAT atsicrodi (O) mesmo GJP cum TZ iene chata emas uses 

FOI NOTÍCIA 

André Mendonçaassume - Piso garante reajustea : Brigada Militar forma : TSE permitiránomes 
cadeiranoSTF todos os ativos e inativos 73 novos tenentes decoletivos nas umas 

Oexadvogado-geralda União, | O govemo do estado apresen- O Trsural Soperar Eitoral 
André Mendonça, foi empos- tou proposta sos deputados da E jet rg 
sado no cargo de ministro do. base aliada em reunião ontem, pinliacilbcas cas fioaçdo: 
Supremo Tribunal Federal STF). : 16.0 novo projeto garante [Engesa ir 
Indicado pelo presidente Jair oresjuste de 32% na tabela Er dasiesdas or pir 
Bolonaroe aprovadono Con. inteirado subsídio com uma fas resinas 
gresso Nacional elevai ocupar: fórmula que faá com que to- Este am o UÉ 
à cadeira deixada por Marco dosos ativos e inativos tenham pi a 
Auréio Melo aumento entre 5,596 32% 

Na reportagem veiculada na edição de ontem nas páginas 6 e7 

entreos integrantes. 

jderes traçam plano para recuperar protagonismo política do Vale do Taquari, 
os depoimentos no tópica “Distanciamento entre empresário e político” foram atribuídos de forma equivocada aos prefeitos participantes. O 
quadro correto com os discursos dos painelists pode ser conferido na matéria da página 9 da edição de hoje 17. 
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Opiniãoanálise 

“Diárias 
remotas” 

TIRO CURTO 

+ Os prefeitos de Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Colinas, 
Encantado, Santa Clara do Sul, Cruzeiro do Sul, Mato Leitão e 
Venâncio Aires se juntam a dois representantes da CICAVT, um 
representante do Codevat, e um representante da Avat. Será 

E up 

RODRIGO MARTINI 

co Poder Judiciário utilizaram de essa a comitiva que se encontra com o governador Eduardo 
ferramentas digitais para a realiza- Leite na manhã de hoje, às 9h, no Palácio Piratini. E a derradei- 
ção de sessões e julgamentos. Da ra pauta é concessão das estradas estaduais. 
mesma forma, cke chama atenção + O governo de Teutônia anunciou algumas projeções para 
pena op cer mae 2022. Entre essas, a construção da Concha acústica, da rua 
ee jeotsacael n coberta no bairro Languiru, e ainda a implantação do proje- 
aos cofres públicos, éclaro. to “Rua da Cultura, Esporte e Lazer”. 
Diante das variadas conclusões, * A exemplo da Câmara de Estrela, que sugeriu e aprovou um 

docinoH Dito êdiitoo quote oabesdo daseuediia projeto de lei que institui uma campanha de orientação contra jo existe “lado cantado e Teutônia. Como : E ; = Borda pandemia. chestodateenogã, oMins- alia, por exerção o procurado efeneto) dó 
Mas, éfato consuma- trio Público de Contas (MPC) geralconcluique não houve “signi- de Lajeado, Ana da Apama (MDB), também apresenta uma ma- 
doqueoperiodode passa questionar a necessidade ficativo prejuizo” paraas atividades. téria semelhante, E faz bem. Trata-se de um debate obrigatório. 

isolamento social nos trouxe mui- das viagens, destes agentes públicos. E, por + Em Anta Gorda, o Ministério Público (MP) foi provocado 
to conhecimento edespertouem O Procurador-geral do MPC, fim, sugere à Direção de Controle Ene pc erica jp de 
muitosa destrezacomaserra- Geraldo da Camino, assinauma eFiscalização do TCE paraque ra cida ari Pica TEC Hei 
mentas digitais. Emespecial, as recente Recomendação encami-  orienteos agentes públicos gesto- 
reuniões encontros virtuais. E nhada ao Conselheiro-Presidente res acerca da concessão de diárias, mameicipal; 
isso tem muito a ver comosmais doTribunal deContas. Nodocu-  “ponderando a necessidade de que + Jáem Roca Sales, o MP avalia uma situação curiosa. Um 
recentes debates sobre o paga- mento, Camino cita a pandemia e seja demonstrada a necessidade de contribuinte reclama dos atendimentos no posto de saúde (área 
so (o bs dec tal) das Es El disponibiliza- bepeaçitca ideia da odontologia), e afirma que um familiar deixou de receber 
amigeradas diárias dos agentes çãoe uso de plataformase sistema. de forma presencia, e não virtual”. ss o pretas público, comespecialdestaque de comunicação”. Ci ainda,  Tendocmvista, caro a economia pi ae dd 
aos membros dos legislativosde queo próprio Tribunalde Contas do nosso suado dinheiro. atendimento na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores. 

* A bruxa está solta nos legislativos. Ontem, no fim da sessão 
plenária de Fazenda Vilanova, o vereador Léo Mota (PDT) 
se envolveu em uma confusão com a filha e o genro da verea- 

Consulta Popular Sem alvará? dora Ângela Bilhar (PP). O casal acusa o parlamentar de 
é parâmetro? usar uma faca (ou facão) para ameaçá-los. Por sua vez, Mota 

afirma que estava apenas se defendendo, e que os envolvidos 
tentavam agrediHo quando ele estava dentro do carro. O 

A participação dos eleitores do Vale do caso foi parar na Delegacia de Lajeado. 
Taquari foi pífia na edição deste ano da 
Consulta Popular, um programa do gover- 
no estadual que repassa recursos por meio 
da votação de projetos apresentados pelos 
Coredes. A nossa região conquistou pouco 
mais de 3,5 mil votos, em um universo de 
266 mil contribuintes aptos para o pleito. 
Não houve sombra de engajamento coletivo 

Comércio 
ambulante 

eregional. E, diante do quadro, ficamos 
aquém dos aguardados 2% do eleitorado A Univates passou por uma situação desagradável. Na A Secretaria do 
(cerca de 5,3 mil pessoas). noite de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Lajeado Planejamento, Urba- 
O município de Doutor Ricardo demons- . interditou parte da estrutura temporária de um evento (o nismo e Mobilidade 

trou maior engajamento. De acordo com Cones) que ocorria no Centro Cultural. De acordo comas. de Lajeado informa 
os últimos dados divulgados pelo Estado, autoridades, foram colocados toldos na parte extema do aos vereadores que “a 
datados até 14 de dezembro, pouco mais de espaço, masnão havia alvará. Além de interditar a parte legislação referente ao 
12% dos eleitores participaram do movi irregular, os bombeiros notificaram a Univates. comércio ambulante 
mento. Do outro lado, Em nota, a instituição afirma que um pedido de au- está sendo analisada 
Paverama (0,14%) eram as. torização para instalação das estruturas temporárias com intuito de torná-la 
alheias ao pleito. Muito do resultado pode foiencaminhado aos bombeiros, porém, a resposta mais clara, facilitando 
ser explicado pela queda nas não veio em tempo. A Univates também afirma que seu entendimento por 
bilizadas pelo programa. Mas, a faltade não tolera esse tipo de conduta e irá “revisar seus pro- parte dos empreende 

ambição e coletividade preocupam. E como cedimentos internos, relativos a eventos, promovidos. dores e otimizando o trabalho dos fiscais. Os trabalhos de análise 
será no pleito eleitoral de 2022? por terceiros ou parceiros”. envolvem diversas secretarias, além da Procuradoria. Aguardemos! 

Y é F Transporte 
A HORA Adair Weiss e RÁDIO 102.9 multimodal no 

Pa A HORA Vale do aqua 
6h às 8h 

GS eine O ovos OR peer (BCerrei 2 
PAPO GH) jeSicredi umicm SISD=tz NE/ PA? crON 
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ócios economia: 

Evento apresenta 
experiências 
internacionais 
de inovação 
Atividade ontem na Univates contou com a presença 

de participantes do maior evento do mundo sobre a 
área, promovido em novembro, em Portugal 

e 
Evento discutiu formas de adaptar exemplos mundiais no contesto local 

Marco Lovato fre ecossistema da inovação. 
Na sua visão, há motivos para 

comemorar, como o enfrentamen- 
to do município à pandemia e a 
retomada económica. Para 2022, 
uma das projeções é a inserção da 

jo na Jornada de Alimenta- 
o, promovida pela Associação 

e Industrial de Lajeado 

'm dos maiores eventos 
de tecnologia, inovação 
eempreendedorismo do 
planeta foi tema da se- 

gunda edição do Sunset Pro. Move, 
no fim da tarde dessa quinta- 
16,naT 

(Acil) eque deve ocorrer em abril. 
Para o articulador do Pro Move, 

Albano May 
novates, 

BIMachine, Douglas 
e o consultor Dartan 

nn ministraram a palestra 
“Um mundo de inovação, uma vi- 
são do Web Summit 2021”. Ambos + 
participaram da edição, promovida. 
em novembro, em Lisboa. Assim, 

everam as impressões sobre a 
uas proporções, novidades 

do mercado e o que será destaque 
daqui para a frente. 
Conforme Scheibler, a experiên- 

foi muito positiva, pois abriu 
inho para ricas e estratégicas 

troca de ideias com pessoas de di- 
Não apenas da área 
Com à participação 

diária de 300 startups mundiais no 
Web Summit, entre elas, a própria. 
BI Machine, o gestoravalia que foia 

jance de estar por dentro das últi- 

O saldo foimuito po- 
s dos grupos de 

Tecnologia de 

cnologia de Automação (TA) 
foram mantidas e e alinhadas com 
o de Varejo, criado nos últimos me- 
ses eem ritmo inicial dos trabalhos. 
O “Trilhas da Inovação”, cujo 

projeto formou adolescentes em 
eletrônica e estudantes na última 
segunda-feira, 13, Suporte à pro- 
moção do Crie Smart Citiese ains- 
talação da Agência de Inovação e 
Desenvolvimento Local (Agil) fo- 
ram alguns dos feitos citados. 

Projeção 

No começo do próximo ano, 
mastendências ereplicar processos. será apresentado um relatório 

com as principais atividades rea- 
” lizadas no decorrer de 2021. Ao 
Conectar o longo dos meses seguintes, devem 
ecossistema da iniciar os trabalhos do Pro Move 
N Vertical da Longevidade. O foco y 
inovação será na transformação de Lajeado 

em uma cidade “amiga dos idosos 
do futuro”. 

Nele, também devem constar os. 
focos de atuação do novo período. 
O Sunset Pro Move é uma pro- 
moção da Univates, governo de 
Lajeado, Tecnovatese Agi. 

Segundo a coordenadora da 
Tecnovates, Simone Stblp, o Sun- 
set Pro Move encerra as atividades. 
anuais do movimento e oportuniza 
a discussão sobre qual Lajeado se 
deseja para o futuro e de conectaro 
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economia 

Assembleia defende 

transferência integral 
do porto para Estrela 
Complexo intermodal às margens do Taquari foi concedido por no máximo 40 anos ao município. 

Em audiência pública, o deputado Vilmar Zanchin (MDB) cobra a cedência para dar mais autonomia 

à região. Demanda será levada ao Estado para transferência em definitivo ao Executivo de Estrela 

pets fato 

ALEL 

transferência de- 
finitiva do porto 
para Estrela e a in- 
clusão do Trem dos 

Vales no programa Cresce 
RS. Esses foram os assuntos 
centrais da audiência públi- 

nodalidade: — po- 
os, desen- 

volvimento e infraestrutura 
logistica regional 
O encontro ocorreu ontem, 

no complexo portuário, e re- 
uniu autoridades 
parlamento gaúcho, do 
do e dos municípios, 
empresários e representantes 
de organizações civis. A orga- 
nização partiu do governo de 
Estrela e da Assembleia Le- 
gislativa, 
Conforme o prefeito Elmar 

MtTO ScA PINI 

Precisamos 

resgatar o 
complexo 

portuário 

que foi muito 
importante na 

década de 80” 

Schneider, o melhor aprov 
tamento do complexo é um 
benefício não só para o Vale do 
Taquari, mas para todo o Rio 
Grande do Sul. “Temos garga- 

Processo de municipalização ocorreu em 2020. Antes o porto tinha uma 
parte administrada pelo governo federal e outra pelo estadual 

los logísticos e com a ferrovia, 
com a hidrovia e também com 
o aeródromo, teríamos como 
desenvolver todo o nosso po- 
tencial”, afirma. 
A municipalização do por- 

to, em agosto do ano passado, 
facilitou o aproveitamento da 
área, disse Schneider. Pro- 
porcionou à nova gestão mu- 
nicipal condições de planejar 
a ocupação do complexo, o 
que se confirmou com o alu- 
guel dos silos da extinta Cesa. 
“Hoje a Nutritec, a primeira 
empresa no porto, já repre- 
senta R$ 150 mil de retorno 
de ICMS. 

Pelo formato de cedência, 
concessão pública do governo 
do Estado, a gestão do muni, 
cípio tem prazo. São 20 
prorrogáveis por igual perio- 
do. Um tempo considerado 
pequeno para garantir inv 
timentos privados, ins 
ções de empresas ou indús- 
trias na área. 
O presidente da Associação 

dos Municípios do Vale do 
quari, o prefeito de Santa Cla- 

ra do Sul, Paulo Kohlrausch, 
ressalta que a reativação das 
atividades logísticas no porto 
é um projeto regional. Para se 
tornar viável, é preciso orga- 
nização local e presença das 

es estaduais, como o 
parlamento e o Piratini, 
Em termos de modais fer- 

roviário e hidroviário, o porto 
de Estrela é o mais ocioso do 

o quase sete anos em 
que nenhuma embarcação ou 
locomotiva chega ao comple- 
xo. Os trens pararam de tran- 
sitar no ramal em dezembro 
de 2014. 

Autonomia 
à cidade 
O deputado estadual Vi 

chin (MDB) repres 

Aivaro 

É 
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Deputado Zanchin 
representou o presidente 
da Assembleia Legislativa 
e prometeu intermediar 
pedido para transferência 
integral do porto 

a presidência da Assembleia 
Legislativa. Considera que em 
um ano de municipalização 
houve avanços, como a pre- 
sença de uma empresa no local 
ca constituição da (E-Log). 

Para dar mais condições de 
estruturação do complexo, 
adota a postura de líderes do 

e do Taquari, a partir da 
autonomia para o munici- 
pio e à região. A partir disso, 
acredita ser possível colocar 
em prática as estratégias de 
aproveitamento da área, seja 
por parcerias entre os setores 
público e privado. 
“Vamos levar ao governo do 

Estado o pedido para o repas- 
se integral de todo o complexo 

ASCENSÃO E QUEDA DO PORTO 
* A inauguração do porto 
ocorreu em 1977, como 

projeto de ser um marco 
logístico do país, pois 
reúne os modais rodoviário, 

ferroviário e hidroviário; 

* No fim dos anos 80, à 
movimentação chegou a 1,3 
milhão de toneladas por ano. 
Foio pico. 

- Em 2012, foram 328 mil 
toneladas. No ano seguinte, 
180 mil toneladas; 

+ Otransporte ferroviário é, 
em média, 30% mais barato 
do que o rodoviário. Quanto 
maior o percurso, maior é a 
economia; 

« Pela hidrovia, são 12 horas 

de navegação até Porto 
Alegre, com um total de 188 
quilômetros; 

» Até Rio Grande, a viagem de 
458 quilômetros é percorrida 
em no mínimo 36 horas; 

- Nenhum trem chega ao 
porto de Estrela desde 
dezembro de 2014; 

« A hidrovia para transporte 
de cargas a Porto Alegre foi 
desativada um pouco antes, 
em 2013; 

« Desde 2015, o Porto de 
Estrela tem o menor índice 
de aproveitamento entre 
todos os 33 complexos 
organizados no pais. 
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portuário ao município”, pro- 
meteu durante a apresentação 
na audiência. Na análise del 
a atuação local teria mais 
competência para negociar 
direto com o setor produtivo. 
“Estrela já nos mostrou como 
fazer”, afirmou. 
O deputado reforçou o inte- 

resse do parlamento em auxi- 
liar no melhor aproveitamento 
do porto. Um dos movimentos 
destacados por ele foi a inclu- 
são da estrutura no projeto 
Cresce RS. O programa é uma 
iniciativa da Assembleia Le- 

slativa, com o apoio do Go- 
verno do Estado. 
O objetivo é propor ações 

para destravar os investimen- 
tos necessários ao crescimen- 
to do estado, para dar agilida- 
de uos de desenvolvimento. O 
Cresce R$ tem por três eixos: 
Infraestrutura e Logísti 
Desburocratização e Financia- 
mentos de Bancos Públicos. 

“O rio é 
navegável” 
O modelo de engenharia e 

construção de embarc 
no pais e no R$ tinham como 
lógica a navegação em manan- 
ciais profundos, com pas 
gem para o mar aberto, diz o 
diretor do Fórum Democrático 
de Desenvolvimento Regional 
da AL, Eduardo Krause. 
Com 50 anos de experiên- 

cia no transporte hidroviário, 
le afirmou: “o calado não é 
empecilho. O rio é navegável. 

Eouanoo 

Com novos parâmetros das 
embarcações, é possível o! 
recer transporte por embar- 
cações. 

De acordo com Krause, há 
um paradigma de que o Rio 
Taquari seria de difícil nave- 
gação. Para fazer 0 teste, 
o trajeto de Porto Alegre até 
Estrela em janeiro deste ano. 
Foram seis horas de viagem. 
“O parâmetro é pouco mais de 
três metros. Isso não é difere 
te de rios internos na Europa. 

A partir disso, para garantir 
o transporte de mercadorias 

o fundamental é haver entrega 
e carregamentos. “Um navio 
não pode ficar vazio”, ressal- 
tou, Pela localização do porto, 
próximo da Serra, do Vale do 
Rio Pardo e da Região Metro- 
politana, Krause destacou: 
“Estrela tem condições de ser 
um catalisador de cargas de 
todo o estado.” 

Reconstrução 
mal 
aslEstrela 

Com relação a ferrovia, a 
prorrogação do contrato com 
a Rumo, empresa concessio- 
nária do ramal sul, está em 
negociação. “Agora é o mo- 
mento de colocar a ferrovia 
como prioridade para o esta- 
do. Nisto, entra a necessidade 
de reforma e a reconstrução do 
trecho de Colinas e Estrela”, 
afirmou Krause. 
Otrecho tem 13 quilômetros 

de extensão. “Não vejo impe- 
ditivo. No montante total das 
ferrovias, representa pouco. O 
que precisamos é que esteja na 
mesa de negociação com o go- 
verno federal.” Na avaliação 
dele, tanto a hidrovia quanto 
a ferrovia precisam ser pensa- 
das juntos. Em termos de pers- 
pectiva, acredita que dentro 
de três a quatro anos os mo- 
dais de transporte estarão em 
funcionamento. “O porto de 
Estrela precisa ser um estacio- 
namento para navios etrens. É 
chegar, descarregar, carregar 

esair denovo.” 
A Associação dos Munic! 

pios de Turismo da Região dos 
Vales (Amturvales) produziu 
um levantamento sobre as me- 
lhorias necessárias na ferro- 
via. Os investimentos seriam 
m três etapas. O primeiro 
ntre Guaporé e Muçum, d 

pois até Roca Sales e por fi 
entre Colinas e Estrela. Pelo 
relatório, seriam necessários 
cerca de R$ 9 milhões. O pro- 
jeto também é analisado pela 
Agência Nacional de Trans- 
portes Terrestres (ANTT). 

“O Vale é o novo 
destino turístico 
do estado” 

Além das melhorias na lo- 
gística e infraestrutura dos 
modais de transporte, outra 
reivindicação regional é quan- 
do ao trem turístico. Tornar 
uma atração continua, não só 
durantes datas festivas, é um 
pedido das instituições locais. 
Conforme o coordenador do 

projeto, Rafael Fontana, de: 
de quando começou a atração 
sempre houve lotação máxi 
ma. Neste ano, serão 52 pas- 
seios. Do total de ingressos 
vendidos, 60% são de visitan- 
tes de outras regiões. 

Pelos cálculos da Amturva- 
les, cada turista gasta em m 
dia R$ 220 por dia na região. 
“Nos dias em que há passeio 
de trem, calculamos que R$ 4 
milhões circulam na economia 
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DiacEu naveR 
soe x 

Visualizamos 

no porto um 

potencial 

estratégico 

para a nossa 

região. O que 

pedimos é 

agilidade nas 
decisões para 

definirmos 
investimentos.” 

local”, afirmou. 
O secretário adjunto de Tu- 

rismo do R$, Álvaro Macha- 
do, reconheceu o potencial 
de atrair visitantes, Tanto o 
Cristo Protetor de Encantado, 
quanto o trem turístico, são 
diferenciais com alto apelo pú- 
blico. “O Vale é o novo destino 
turístico do estado”, resumiu. 

ica na manhã de ontem abordou formas de garantir a multimodalidade. Para tanto, o porto de Estrela é considerado estratégico 
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Opiniãoanálise 

Negócios 
em pauta 

THIAGO MAURIQUE 

Ferros Castro projeta crescer 
40% com nova indústria 
vento na noite de 
ontem marcou a des- 
tinação de área de 
terra para a constru- 

ção da nova fábrica da Ferros 
Castro, em Bom Retiro do 
Sul. À planta industrial abas- 
tecerá a matriz de Lajeado, 
demais filiais da empresa no 
RS e outros estados do Brasil, 
com projeção de elevar em 
40% o faturamento global da 
companhia. 

De acordo. 
Comercial, 
fábrica também garante que 
a empresa continue crescen- 
do de forma sustentável em 
seus resultados, por meio da 
fabricação de produtos que 
hoje são comprados fora do R$ 
edo Brasil. “Nos torna mais 

cpendentes”, afirma. 
Conforme Castro, a empresa 

“chegou a conversar com outros 
municípios até de fora do RS. 

Segundo ele, quando o munici- 
pio abriu edital de Chamamen- 
to Público para a área em Bom 
Retiro do Sul, a companhia. 
logo se candidatou. Entre os. 
motivos para a escolha estão 
a localização privilegiada e o 
fácil acesso à matriz. 

Realizado na fábrica da 
Cervejaria Salva, o evento na 

npre 
se trabalhar no Rio Grande do Sul. A 
empresa recebeu prêmio da consulto- 

t Place to Work (GPTW) na 
categoria médio porte, entre 100 e 999 

cerimônia on-line 
quarta-feira, 15. 

Diretora-presidente da Fruki, Aline 
Eggers Bagatini afirma que a pre 
miação reforça o compromisso com 
o crescimento individual e coletivo. 
“Empresas sólidas são alicerçadas em 
equipes engajadas e motivadas par: 
enfrentar os desafios do mercado.” 

Na semana passada, a Frukitam- 
bém foi apontada entre as melhores. 
empresas para setrabalhar no Bras 
A empresa ficou em 25º lugar na 
categoria médias empresas, ao lado 
de nomes como SC Johnson, Troller, 
BSBiose Panasonic. 

Va 
Segunda a sexta 
Bh10 às 10h 

Fernando Weiss Rodrigo Martini 

FERE ramos 3 sic psmases 

noite de ontem reuniu repre- 
sentantes do poder público 
municipal e regional, além de 
empresários e representantes 
da imprensa. A obra tem início 
previsto para janciro de 2022, 
com investimento estimado em 
R$ 15 milhões no primeiro ano 
emais R$ 5 milhões ao longo 
da operação. 

Fruki vence novo 
prêmio GPTW 

China libera importação 
de carne bovina brasileira 
O governo chinês voltou a autorizar importações de carne 

bovina de origem brasileira. A informação foi divulgada 
na quarta-feira pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) e aponta o fim dos embargos inicia- 
dos há cerca de quatro meses, devido ao início de um surto de 
Encefalopatia Espongiforme Bovina, mais conhecida como 
doença da “vaca louc; 
Antes da decisão dessa quarta-feira, a China já havia 

liberado algumas importações de carne bovina advindas do 
Brasil, mas somente com apresentação de certificado sanitá- 
rio emitido antes do dia 4 de setembro. Números da Asso- 
ciação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) mostram que as 
restrições à carne brasileira na China provocaram prejuízos 
de mais de USS 2 bilhões ao setor. 
Mesmo com o fim dos embargos, o gigante asiático deve 

comprar menos proteina brasileira, devido a acordo comer- 
cial firmado entre chineses e norte-americanos, com meta 
de ampliar em USS 200 bilhões a importação de produtos 
agropecuários dos Estados Unidos. Nos últimos dois anos, 
o Brasil se tornou mais dependente da China no comércio da 
carne bovina. Entre 2019 e 2020, as importações da proteina 
para o pais cresceram de 25% para 43%. 

FRASE DO DIA : 
Alta da inflação somada a ummercado 1) 
de trabalho fraco tem feito a renda real pré 
dos consumidores cair. Alta de juros cobra. uscamei” 
um preço difuso na demanda doméstica, pit 
seja para o consumo das famílias ou 
investimentos. Ruídos políticos deprimem 
otimismo de consumidores e família” 

RÁPIDAS 
= Banco de fomento — O Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) assinou na quarta-feira, 15, um conjunto 
de operações que somam R$ 322 milhões em novos investimen- 
tosno Rio Grande do Sul. Desse total, R$ 76,4 milhões serão 
investidos em contratos para o agronegócio, com destaque para 
projeto do frigorífico de frangos da Cooperativa Languiru. 

= Tudo Fácil Empresas — O governo do Estado lançou programa 
que promete reduzir a burocracia para a abertura de CNPJS. 
Chamado Tudo Fácil Empresas, a plataforma on-line permite a 
abertura de forma gratuita é em apenas um acesso, com tempo 
máximo de 10 minutos. O modelo funciona para empresas 
individuais ou limitadas, de baixo risco ambiental, de inc 
sanitário. Inicialmente disponivel para Porto Alegre, a plataforma 
será estendida aos municípios do interior nos próximos meses. 

dio ou 

ENTRE ASPAS: 

Meineck. 
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políticacidadania 

Quase 20% dos 
eleitores do Vale são 
filiados a partidos 
São 54,9 mil pessoas 
com ficha assinada em 
uma agremiação política, 
conforme levantamento 
a partir de dados do 
TSE. Municípios menos 
populosos puxam lista 
Região está acima da 
média nacional 

Mateus Souza 

VALE DO TAQUARI 

descrença da sociedade 
com a política se refle- 
te de diversas formas, 
como o crescente núme- 

ro de abstenções e votos nulos nas 
eleições, Contudo, parte da popu- 
lação s rtidos 

percentual fica próximo dos 20%. 
Ou seja, um a cada cinco eleitores. 
integra alguma agremiação. 
Dos 280 mil eleitores da região, 

54,9 mil possuem filiação partidá- 
ria, Os dados são de levantamento 
exclusivo do A Hora, a partir do 
último balanço divulgado pelo Tri- 
bunal Superior Eleitoral (TSE), de 
novembro deste ano. 
Os percentuais são ainda mais 

significativos em municípios me- 
nores, onde há uma proximidade 

maior entre políticos e a comuni- 
dade. Forquetinha é quem lidera a 
lista. Quase 40% do eleitorado tem 
ficha assinada em um partido. Dou- 
tor Ricardo (35,2%) e Coqueiro Bai- 
xo (33,8%) também se destacam. 

Por outro lado, municípios mais. 
populosos, onde há um maior dis- 
tanciamento da população com a 
classe política, apresentam percen- 
tuais menores. Entre as nove cida- 
des com filiação partidária abaixo 
da média regional, estão Arroio do 
Meio (14,1%), Bom Retiro do Sul 
(15,9%), Encantado (18%), Lajea- 
do (11,3%) e Teutônia (16,3%). 

Acima da média 
A filiação partidária no Vale do 

Taquari está acima da registrada 

tanto no Rio Grande do Sul quan- 
to no Brasil. Segundo dados do 
TSE, o Estado conta com 1,3 mi 
lhão de eleitores filiados em siglas, 
num universo de 8,3 milhões de 
eleitores (15,7%). 

No país, O percentual é ainda 
menor. São 10,9% (16 milhões) 
dos eleitores filiados em partidos 
políticos. Ou seja, um em cada 
nove eleitores tem j 

Hoje, são 33 partidos políticos. 
registrados no TSE. O Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB) é 
o maior em número de filiados no 
Brasiletambém no Vale do Taquari. 
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REPRESENTATIVIDADE 
A fiação partidária foi um dos temas abordados no painel” Eleições 2022 - 
Chegou a vez 15. Líderes empresariais e policos. 
deateram a importância da regão ter representatividade nas esferas estadual e 
federal e eleger deputados no pleita do préximo ano, 
OA Hora errou na elção de ontem, nos espaços atbuídos aos painelistas. 
Algumas declarações foram invertctas na página O coreto das afirmações de 
cada um dos três agentes públicos participantes do evento segue abaio. 

ssa quarta-feira, 

Representatividade mais efetiva 
Paulo Kohlrausch As questões menores ou incividuais caca municipio 
consegue resolver com os deputados de fora. O maiar problema para nós são 
as questões macro, de investimentos malores para a região” 
Marcelo Caumo: “O empresário o empreendedor, o cidadão, tendo um 

resentante legitima na Assembleia ou em Bras, consegue acionar essas 
ças com muito mas aclidade para resolver as seus problemas! 

Elmar Schneider: Um candicitura, uma ceção não se constrói a três 
meses das eleições Mas temos 
fundamental para o polca assim como o empresário conhece a sua empresa! 

jue ser clsrose conhecer a regra eleitoral sso é 

Distanciamento entre empresário e político 
Kohlrausch: » que né precisamos buscar convergência, pois temos. 
interesses em comum Esse é o caminho, fazer o tema de casa Colocar 
dificuldades que são percebidas, tanto do político quanto do empresário” 
Caumo: “A: atministrações públicas do Vale não estão longe do 

sarado. Os políticos, muitas vezes, nomeia o apainhada político ao 
daquela pessoa que a população espera lsso tem mudado muto aqui” 

Schneider: É cobrado do polico que ata remédio, que a estrada não está boa 
“mpresário bate lá na nossa porta e pede desconto de CM 

“que colocar as coisas no seu devido lugar É muito fácil atra pedra em nós” 
mos 

Alinhamento com os coordenadores regionais 

Kohlrausch: E simples e fácil convocar os coordenadores regionais para 
uma primeira conversa. O resultado disso não posso prever, É necessário e 

nte relevante para a nossa estratégia 
Caumos "O primeiro passo é reunir presidentes dos partidos 
alinhamento. Essa discussão se incia na base, depois se reporta ao 

presentante regional e, por fim, ao estadual. Depende muito da estratégia. 
da, da adesão a ela A sim, fica possível. 

Schneider: “Vamos sair do muro Temos que construir juntos. Nós, aqui no 
Vale já pes o por chegar a conclusão de que um é melhor que o 
outro e não eleger ninguém! 

PIB gaúcho cai 3,5% no terceiro trimestre 
Estado 

Os números do Produto Interno 
Bruto (PIB) gaúcho referentes ao 
terceiro trimestre de 2021 foram di- 
vulgados na tarde de ontem, 16. Se- 
gundo a Secretaria de Planejamento, 
Governança e Gestão, a economia do 
Rio Grande do Sul registrou queda de 
3,5% no terceiro trimestre de 2021, 
em relação ao período anterior. 

Na comparação com 0 mesmo 
periodo do ano passado, apresentou 
alta de 4,2%. Os números do trimes- 
tre referente ao periodo de julho a 
setembro mostram que o Estado teve 
queda de 0,1%, se comparado comos. 
9 dias anteriores. 

Acumulado 
Quando se trata do acumu- 

lado entre janeiro e setembro 

deste ano, o crescimento do PIB 
chegou a 12,2%, na comparação 
com 2020. O indice foi superior 
ao do Brasil, que registrou alta de 
5,7% nos primeiros nove meses. 
Essa elevação é sustentada pela 
Agropecuária (72,1), seguida da 
Indústria (11,8%) e dos Serviços 
(3,9%). Na taxa acumulada dos 
últimos quatro trimestres, o PIB, 
do R$ teve variação de 8,8% con- 
tra 3,9% do Brasil, 
“Assim como a Agropecuária 

auxiliou o Estado no trimestre 
passado, a falta de expressividade 
desse setor e a própria base alta 
no período anterior explicam a 
queda na margem. O ponto posi- 
tivo é que tanto indústria quanto 
serviços seguem crescendo nessa 
base de comparação”, destaca a 
coordenadora da Divisão de Aná- 
lise Econômica do Estado, Vanes- 

sa Sulzbach. 
Segundo ela, no acumulado do 

ano, a recuperação da safra mais 
do que compensa essa queda, 
contribuindo para um resultado 
de 12,2%. Isso também reflete a 
recuperação dos setores da Indús- 
triae de Serviços no ano. 

Variações 
Em relação aos três meses ante- 

riores, a economia do RS apresen- 
tou queda de 10% na Agropecuá- 
ria, enquanto a Indústria (+1,7%) 
e Serviços (+1,5%) registraram 
alta no periodo. 
O desempenho do Estado ficou 

acima do nacional no segmento 
industrial (1,7% ante zero do país) 
enos Serviços (1,5% ante 1,1%). A 
menor queda do Brasil, na Agro- 
pecuária, foi a principal diferença 

Mquion tom 

Setor agropecuário foi o principal responsável pela queda 

dotrimestre (-10% contra-8%). base de comparação, ante -1% no 
Na Indústria de Transforma- Brasil. Nos Serviços, a atividade 

ção, a mais representativa indús- — do Comércio no Estado e no país 
tria do Rio Grande do Sul, a alta — registraram quedas semelhantes 
no Estado chegou a 0,2% nessa (-0,3% no R$e-0,4% no país). 
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127 anos do combate que deu 
nome à Rua 17 de dezembro 
Em 1894, a data foi marcada por um conflito 

armado entre federalistas e republicanos 

no bairro Hidráulica, 

Bibiana Faleiro 

tado 

ata que dá nome a uma 
rua de Lajeado, o 17 de 
dezembro de 1894 foi 
marcado por um confli- 

to histórico, quando os federalistas. 
invadiram o município para tomar 
a então vila que se formava no lu- 
gar. O episódio ocorreu durante a 
Revolução Federalista, que se es- 
tendeu entre 1893 c 1895, € teve 
figuras importantes do lado repu- 
blicano que se tomaram heróis. 

Os lados 
do conflito 
Maragatos 
termo dado pelos 
republicanos aos federalistas, 
que significava povo 
mercenário 

Pica paus 
pelos republicanos durante 
êrevolução era a mesma do 
pássaro da região 

Motivados pelo interesse em fa- 
zer com que o Rio Grande do Sul se 
libertasse das mãos de Júlio de Cas- 
tilhos, então presidente do estado, 
ema busca por um governo descen- 
tralizado, o plano dos federalistas 
era invadir a vila na véspera do dia. 
17. Era um domingo, ea população 
participava de corridas de cavalo no 
então chamado Passo do Lajeado, 
nas proximidades da atual ponte 
entre o municipio e Estrela. 

De acordo com a pesquisa do his- 

em Lajeado 

toriador José Alfredo Schierholt, 
naquele dia, uma mulher pobre € 
andarilha, Maria José Rodrigues, 
apelidada de Canjiquinha, foi presa 
pelos sentineias federalistas, tam- 
bém chamados de maragatos, no 
Arroio Forqueta, onde muitos revo- 
lucionários se concentravam, vindos 
da região alta do Vale do Taquari. 

“Consideram-na “inofensiva. E 
ela, fazendo-se de boba, foi solta, 
retomou de imediato à vila de La- 
jeado, e contou oque estava aconte- 
cendo”, relata 

dado em não entregar a vila sem 
lutar ese postaram no prédio de An- 
tônio Fialho de Vargas, conhecido 
como “o sobrado” na parte mais alta 
do lugar. Também estavam entrin- 
cheirados na praça e na Igreja Santo 
Inácio, no centro, soldados conhe- 
cidos como “bahianos” estavam 
preparados para receber 0 inimigo. 

Ainvasão 
No dia seguinte, a invasão se deu 

por três lados: um grupo pelo anti- 
go cemitério católico; outro chegou 
pelo Engenho e pela rua Júlio de 
Castilhos; e o terceiro pelo bairro 

A vila estava sendo guamecida 
por 85 homens armados, sendo 42 
civis, Com a vinda de mais 22 com- 
batentes da Brigada Militar e volun- 
tários de Estrela, a luta terminou 
após 3 horas de combate cerrado. 

O evento virou nome de uma rua 
no Bairro Hidráulica por meio de 
um decreto de 6 de novembro de 
1957. Ela faz parte da Rua Bento 
Rosa até a Avenida Paraiba. No 
início, era apenas um trilho por 
onde se comunicavam os primeiros 
habitantes do chamado Morro dos 

Negros. De acordo com Schierholt, 
em 1911, o trilho foi alargado para 
servirderva. 

Uma carta traduzida 
O historiador Wolfgang Hans Cot- 

lischonntambém-narrao 17 dedezem- 

PARA ENTENDER A REVOLUÇÃO FEDERALISTA 
«Os confitos ocorreram no Sul do 
país, entre os anos de 1883 e 1855, e 
envolveram os federalistas, também 
chamados de maragatos, e os. 
republicanos, chamados de pica-paus. 

«Os republicanos defendiam maiores. 
poderes para o presidente da 
República e os federalistas apoiavam 
a descentralização do poder, com 
maior participação dos estados. 

«Os contas tiveram como 
motivação a instabilidade gerada pela 
política dos federalistas, que tinham. 
o interesse em fazer com que o Rio 
Grande do Sul se lbertasse das mãos. 
de Júlio Prates de Castilhos, que na 
“época era o presidente do Estado. 

«Os republicanos eram apolados 
por Floriano Peixoto e tinham como 
líder a governador estadual Júlio 
de Castilhos. Os federalistas tinham 
como líder Gaspar Sveira Martins. 

+ Os marinheiros que participaram 
“a Revolta da Armada ajudaram os 
federaistas no combate. 

«As tropas de Floriano derrotaram 
seus inimigos e consolidaram a 
República O líder passou a ser 
chamado de "Marechal de Ferro” 

+Canjquinha, na década de 1930, 
ganhou uma pensão do município, 
até seu falecimento. 

tro 
lada 

bro de 1894 no livro “Os maragatos 
do Vale do Taquari”, em que traduziu 
histórias do alemão Michael Schau- 
rensobo título “Walhre Freundschaft” 
(Amizade verdadeira) e “Aus Grossva- 
ters Zeiten” (Nos tempos demeu avô). 
Os textos estavam arquivados nos al- 
manaques da Igreja Católica. 
Na carta, o acontecimento é des- 

crito: “Os maragatos atiravam com 
tal fúria em direção dos defensores 
do sobrado que parecia que todos 
os maus espíritos se soltaram do in- 
feno”, Ao fim do confiito, entre as, 
vítimas, estava o empresário Emil 
Carrard, atingido por um tiro nas 
costase no estômago. 
Um mistério envolve a morte de 

Carrard que foi encontrado sem o 
relógio. Outra curiosidade é ele ter 
sído baleado nas costas enquanto 
lutava com o rosto voltado ao inimi- 
go. Adolf Marder também morreu 
na batalha e supõe-se que uma mes- 
ma bala tenha matado os dois. 

prédio de Antônio Fialho de 
Vargas estavam muitos republicanos 
entrincheirados. Emil Carrard estava 

no janela do canto do prédio 

Fim do conflito 
Diante das forças republica- 

nas, os federalistas não consgui- 
ram apoderar-se de Lajeado, que 
também teve Santos Filho como 
membro da resistência. A carta 
conta que assim que clarcou o 
dia, uma banda tocou o hino na- 
cional e em seguida estouraram 
alguns foguetes. “Parecia que 
surgia vida na cidade e quando a 
música começou, via-se mara 
tos fugindo em todas as direções, 
pois pressentiam coisas nada 
boas para eles”, foi relatado. 
A Emil Carrard, foi erguido 

um túmulo de mármore no an- 
tigo cemitério local, que ainda 
existe, com a descrição em ale- 
mão traduzida por Collischonn: 
“Aqui descansa em Deus o nosso 
querido pai e filho Emil Carrard, 
nasc 26.8.1869 - morto no com- 
bate em defesa de Lajeado em 
17.12.1894º, 
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New Goal 

Os principais benefícios 
Eletroestimulação: da eletroestimulação 
o melhor recurso dei e a 
em trein amento Tí SICO ari sacra q 

“/* Previne lesões, tais como sobrecarga 
a g O ra e m Est rel a ou estiramento e roturas musculares; 

- Redução de celulite 

- Eliminação de líquidos; 

- Mais rápido para obter resultados; 

 Tonalizar glúteos; 

* Fortalecer o abdômen; 

&/ » Reduz a flacidez em todo o corpo; 

- Perda de peso geral e localizado; 

7) » Redução de incontinência urinária. 

quência para 

O: 
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Anvisa autoriza 
vacina da Pfizer 
em crianças 
Poderão ser vacinadas 
crianças com idade 
de5a 11 anos 

Agência Nacional de Vigi- 
lância Sanitária (Anvisa) 
aprovou o uso da vacina. 
roduzida pelo -consór- 

cio Pfizer-BioNTech, a Comirnaty, 
contra a covid-19 em crianças com 
idade de 5a 1 anos. 
A aprovação foi anunciada on- 

tem, 16, em transmissão ao vivo da 
Anvisa, no Youtube, após avaliação 
técnica da agência, sobre o pedido 
apresentado em novembro, 
O gerente geral de Medicamen- 

tos da Anvisa, Gustavo Mendes, 
lembrou que as análises contaram 
com a participação de diversos es- 
pecialistas tanto da Anvisa como de 
outrasentidades. 
“Observamos desempenho satis- 

fatório da vacina também contra à 
variante Delta”, ressaltou. 
Segundo a Anvisa, a dose da vaci- 

na para crianças será diferente da- 
quela utilizada para pessoas a partir 
de 12 anos, Os frascos também te- 
rão cores distintas para evitar erros 
nagplicação. 

OBITUÁRIO 

MARTIM AFFONSO MÚL. 
LER, Só, faleceu ontem, 16,0 
sepultamento foi no Cemitério. 
Evangélico do Bairro Alesgut, em 
Teutônia. 
MARIA ILCA DE QUEIROZ, 
$3, faleceu na quarta-eira, 15 
O sepultamento foino Cemitério 
local de Passo da Mangueira, em 
Passo do Sobrado. 
LAURA JANETE MALL- 
MANN, 86, faleceu na quarta- 

ira, 15.0 sepultamento foi 
no Cemitério Católico de Linha 
Geraldo Baixo, em Estrela 

Para informar falecimentos: 
= WhatsApp: (51) 92487689 
+ one: 37104200. 
* Email: 
cestraldeomalmeprupoahora net br 

JO, PREFEITURA MUNICIPAL 
MP. DE BOQUEIRÃO DO LEÃO 

. Pregão Eletrônico 
Nº 027/2021. 

Objeto: Contratação de empresa com 
profissional ra dr a cohura para rezar 
oficinas de atzaato, costura e bordados 
e desenvolver afvidades com máquina 
indóstral para SME. Abertura das Pro- 
postas: 20/12/2021, às 09 horas através do 
e vo portaecompraspubicas com. 
Inlomações:0""513789-1 122, das has 
133,0u pelo email clcomprasboquei- 
Royal com. 

JOCEMAR EARBON 
Pr Municipal 
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LAEADO 

tema “A influência 
da espiritualidade 
na saúde” pautou 
na quarta-feira, 15, 

a última live Conversa Fran- 
ca - Saúde em Debate deste 
ano, Realizada pelo Centro 
de Oncologia (CRON), com 
apoio do Grupo A Hora, a 
edição de dezembro teve 
como convidadas a psicó- 
loga e teóloga Rosane Tun- 
nermann, e a nutricionista 
Ana Paula Dexheimer, coma 
mediação do médico onco- 
logista Hugo Schiinemann. 
Conforme as participan- 

tes, a espiritualidade pode 
ser expressa através de 
crenças, valores ou práti- 
cas, representando a busca 
do indivíduo por conexão 
e transcendência, seja por 
meio de amigos, família, 
trabalho, animais, natureza 
ou qualquer coisa conside- 
rada sagrada. Ou seja, não 
se trata de uma religião, 
mas uma forma de enten- 
dere dar sentido à vida. 
A psicóloga e teóloga 

Rosane ressalta o papel da 
espiritualidade no amparo 
das pessoas nos momen- 
tos mais difíceis, como 
nos casos de doenças, e o 
quanto entendê-la é funda- 
mental para uma vida mais. 
completa e feliz 
A nutricionista Ana Pau- 

la enfatiza que o primeiro 

VALEDOTAQUARI 

Com o objetivo de valori- 
zar os seus mais de 70 mil 
associados, o Sicredi Re- 
gião dos Vales lançou, no 
dia 02 de julho, a promoção 
de aniversário “40 Anos Fa- 
zendo Juntos”. O segundo 
sorteio da campanha ocor- 
re no dia 23 de dezembro, 
com entrega de 78 poupan- 
ças de R$ 2 mil e 75 pou- 
panças de R$ 4 mil. 
Ao todo, serão sorteadas 

400 poupanças, totalizando 
R$ 2,5 milhões em prêmios, 
distribuídos nos 18 muni- 
cípios onde a Cooperativa 
atua. Os próximos sorteios 

. Cron 
última live do ano 

romove 

= ABoM 

Hugo Schunemann mediou debate com a psicóloga e teóloga 
Rosane Tunnermann, e a nutricionista Ana Paula Dexhelmer 

passo para viver a espirituali- mos rezar e pedir proteção 
dade é estudá-la. "Entendero — para nossas tarefas do dia, 
que está escrito é o ponto de — e à noite agradecer por cada 
partida para aplicar o que a 
espiritualidade propõe. Tem 
que buscar as respostas na 
fonte, na Palavra. O estudo 
vai nos fazer entender que a 
gente faz parte do todo e o 
todo está em nós” 

Orare 
As duas salientaram tam- 

bém a importância de orar e 
agradecer, diariamente. “Na 
Psicologia, dizemos que as 
pessoas precisam alinhar 
seu foco para ter propósi- 
tos a cada dia. O mesmo 
vale para o nosso estado de 
espírito. Pela manhã, deve- 

uma de nossas conquistas”, 
explica Rosane, Conforme 
ela, essa rotina faz o cérebro 
entender as realizações pes- 
soais e as vitórias. 
Ana Paula acrescenta que 

orar estimula o senso de 
gratidão e oferece conforto. 
Porém , ela ainda cita a ne- 
cessidade de agir com co- 
erência na hora da oração. 
“Não basta pedir saúde, 
precisamos cuidar do nosso 
alimento, dos nossos hábi- 
tos diários, para que possa- 
mos ter uma vida saudável, 
Pessoas mais felizes são as 
que têm coerência” 

Sicredi realiza sorteio da 
Promoção dos 40 anos 

ocorrem em março e abril de 
2022, durante o processo as- 
semblear de cada município, 
e em 02 de julho de 2022, no 
aniversário de 40 anos da Co- 
operativa 
Todos os associados que 

utilizam produtos e soluções. 
financeiras do Sicredi Região 
dos Vales, com sede em En- 
cantado recebem cupons 
para concorrer à premiação. 
O regulamento completo está 
disponível no site wewwesicre- 
di.com.br/coop/regiao-dos- 
-vales-rs/promocao. 

Segundo sorteio ocorre 
no dia 23 de dezembro 
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CRAQUES DO VALE 

ENZO LOPES ACERTA COM 
YAMAHA RACING BRASIL 
Piloto de Lajeado se prepara para as 
principais competições de motocross 
dos Estados Unidos em 2022 

Yamaha Racing Brasil, ClubMX Yamaha nos Estados 
umas das principais equi- Unidos e está focado na tempo- 
pes de motocross do mun- rada norte-americana, mas com o 
o, anunciou no começo — suporte da Yamaha Racing Brasil 

deste mês que o piloto Enzo Lopes pode fazer corridas no Brasileiro 
fará parte da sua equipe. Naturalde de Motocross com sua YZ250F 
Lajeado, encarará o AMA Super- — sempre que o calendário permitir. 
crosse AMA Motocross em 2022. "É muito gratificante fazer parte 
O piloto compete profissional do time Yamaha, ainda mais da Ya- 

mente nos Estados Unidos desde  maha Racing Brasil, que é do meu 
2018 e tem como destaque em seu país, daminha terra natal, isso tem 
currículo o quinto lugar no campeo- um gostinho especial. Meu melhor 
nato da temporada 2020, quando — resultado no AMA Supercross foi 
competiu de Yamaha YZ250F a de Yamaha, em 2020, então sem- 
mesma moto que utilizará em 2022. — preestivebem coma marca. Vamos 

"É uma missão importante pa- trabalhar para fazer uma grande 
trocinar um piloto brasileiro em — temporada em 2022 e dar muitas 
busca de títulos de tantaexpressão — alegrias aos torcedores brasilei- 
no mundo dos esportes a motor. ros”, afirma Enzo Lopes. 
Estamos felizes em tê-lo conosco A primeira corrida de Enzo Lo- 
como embaixador, representando — pes no AMA Supercross será no 
a Yamaha Racing Brasil lá , dia 19 de fevereiro, em Minnea- - e 
salienta Helio Ninomiya, gerente — polis, estado de Minnesota, na [R o 
executivo de Marketing, Planeja- — abertura da Costa Leste. Serão SE pi, EB déia Ê 

ento e Treinamento. nove etapas no total, com finalno E - . E 3 «> a usa do SS 

Enzo Lopes é piloto da equipe dia 7 de maio. Entre as competição que irá disputar na próxima temporada estão AMA Supercross e AMA Motocross em 2022 

PERFIL Principais títulos 
Nome: Enzo Lopes No Brasil No Exterior 
Idade: 22 Anos « Pentacampeão «Vice-campeão mundial de motocross 

a q ; brasileiro nas 65cc 
Cidade Natal: Lajeado categorias de base «Tricampeão do Mini Os MX e SX 

z Moto: Yamaha YZ250F (50cc, 65cc e Júnior) «Tricampeão no Daytona RC Supercross 
eva, - Bicampeão do « Campeão do Mamoth MX 

Enzo Lopes é um dos grandes Arena Cross Brasil + Vice-campeão do Loretta Lynn's MX 

Fertedee na categoria Júnior «Top5 no AMA Supercross 2020 

emma “A HORA Bssso=" atsicredi É) BCortei pages SE = 



Sexta-feira, 17 dezembro 2021 AHORA ESPORTES | 15 

PATROCINADORES: 

ESPORTES & -.Uc"=" aeSicredi (JCertel | Compacta 

EZEQUIELNEITZKE G 

NA TELINHA 

ARES ES 
TO Sica, ri a guçãs q rp teria ala tio pedos pioneira dale 

CATEGORIAS DE BASE esteano,oGrupo Facebook, com isso as pes 
AHorainovou sos puderam acompanhar 
ealémdatrans- as partidas no conforto de 
missão em rádio casa. Na imagem, a turma do 

passou a transmitir os jogos prestigiando as 
amadores por meio de lives o Torneio Integração 
nos canais do Youtube e 

Evento inicia hoje e Segundo Tiago Marchese, um 
' das promotores do evento, a ex- 

gene Estádio pectativa é de jogos de alto nível, GRUPOS 
das Cabriúvas em virtude de vir clubes tradício- | crupo As 

nais disputar a competição. “Es- - 
peramos que o público prestígie 
o evento e apoie os times locais.” 

Na primeira fase, o primeiro 
colocado de cada grupo, mais o 

les, trás para a região melhor segundo, avançam para 
diversos times do Rio Grande do semifinal. 
Sul para a disputa da prin Os jogos da fase classificatória 
edição da Copa Cidade do Cristo ocorrem nesta sexta-feira e sába- 
na categoria sub-17. do, No domingo pela manhã 
A abertura será no Estádio das rão as semifinais. Os jogos d 

Cabriúva 

ma prom 

A turma do Xtotz United entrou para a história da Copa Soges 
de Futebol 7. No sábado conquistou o terceiro titulo seguido da 

si- M (Encantad Série Quro da primeira divisão. 
apartirdas 13h30min. — vos ocorrem no domingo a tarde. 

p- FALTOU BRAÇO 
Denis Lindner teve um 2021 para 
nunca mais esquecer, O atleta foi 
campeão da segunda divisão da. 

ÚLTIMA RODADA DE 2021 

ABERTÃO DA LANGUIRU PROMOVE 
APENAS PARTIDAS NO FUTEBOL 7 y demão cede ao a para carregar tanto prêmio. 

MURALHA 
O Abertão da Languiru encerra 

a temporada 2021 com a disputa 
de quatro partidas no futebol 7. Os. 
confrontos ocorrem na sede da As- 
sociação Languiru, a partir das 20h. 
Os confrontos são entre Ami- 

gos do Lolo x Ta'Lentos (master), 
Construtora e Incorporadora T 
tônia x EC Tupi (livre), Jardim do 
Cedro x Celtic (livre) é Xtotz Uni- 
ted x Gurizedo e Meninedo (livre). 
No futsal os duelos retornam so- 

mente no dia 14 de janeiro, com à 
disputa da segunda rodada. 

Saidera éuma 
das equipes que 
disputa otítulo 

na categoria livre 

O goleiro Antônio, do Lago Azul, oi um dos destaques na conquista 
dotitulo aspirante da Taça Integração 
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So com mtas mens durante 
ode periodos de cáurublado. 

ARROIO DO MEIO TERÁ FIM 
DE SEMANA DE ADRENALINA 
Cidade recebe a partir 

de sábado a final do 
Campeonato Gaúcho 
e do Sul Brasileiro de 
Velocross 

Enequie! Neitto 

rroio do Meio volta a 
ser a capital da veloci- 
dade, Neste fim de sé 
mana, a cidade recebe a 

etapa final do Campeonato Gaú- do 
cho de Velocross e a final do Sul 
Brasileiro. As provas ocorrem 
no Parque Municipal de Rode 
Cerca de 200 pilotos estão inscri- 
tos nas provas, 

erão 22 categorias com as 

ul 

provas iniciando no sábado, Os 
treinos livres ocorrem logo no 
início do sábado. 

Essa será a segunda vez que 
Arroio do Meio recebe uma pr 
va de nível nacional em 2021. 
No meio do ano, a cidade sediou 
uma etapa do Brasileiro. “Para 
nós, do moto clube e moradores. 
da cidade, promover esse tipo 
de prova é motivo de orgulho”, 
destaca Luiz Carlos Kunrath, um 
dos promotores do evento. 

cita que a prova terá atletas. 
de diversas partes do Rio Grande 

e são esperados mais de 
duas mil pessoas na soma dos 
dois dias de evento. * É uma com- 
petição incrível.” 
O ingresso será vendido so- 

mente no local ao preço de R$ 20 
esão válidos para dois dias, 

Martin (luther 

ALUNO BILÍNGUE 

onectar palavras, culturas e 
Idiomas. Ser blinque no mu 
do de hoje nos proporciona 
novas oportunidades e cone 

xões, Não é 
sos filhos? Formar um aluno bilingue é a 

so que desejamos aos nos- 

oportunidade para que o seu filho trlheum 
caminho brilhante, 

Pensando nisso, a Colégio Martin Lis 
thes, a partir de 2022, adotare 
aprendizado English Stars, para os alunos 
do Kinder 4 (Pré Escola) ao 9º ana do En 
sino Fundamental. O Programa da SOMOS 
Educação, traz uma abordagem dinâmica 
e divertida de aprendizado com três per 

tema de 

ados semanais de inglês 
super atual. 

do Engl 
ão blingue efetiva para as crianças, 

é levar uma 
formaçé 
desenvolvendo com tências para que 
elas possam estar preparadas para o futu- 
ro. As quatro habilidades da lingua (escuta, 
feia, escrita leitura) são trabalhadas de for 
ma integral e todas as aulas são mi 

itande 
noiioma 

da mais prepara 

o Infantil 
3 Fundamen- 

Language 
Ela é uma abordagem 

uplo, na 

ado e 
Expectativa é de receber duas mil pessoas. ingressos custam R$ 20 e são válidos para os dois dias. 

AI do Colégio Martin Luther 
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MICRORREGIÕES PASO (O) MEIO - ENCANTADO + TEUTÔNIA 

Políticos e empreendedores conheceram, ontem, o projeto Trem dos Vales. Lideres defendem um. pósito de mostrar o potencial econômico da região, Em audiência pública, autoridades reivindicam 
roteiro definitivo entre Muçum e Guaporé. A edição comemorativa do passeio também teve o pro- investimentos em infraestrutura para queo trem chegueatéo Porto de Estrela, INA 

Suspeitas sobre diárias chegam 
ao Ministério Público de Teutônia 
Denúncia sobre supostas iregularidades em viagem do vereador Claudiomir de Souza (PSL) a. comprovantes entregues pelo parlamentar, Perícia contratada pela câmara coloca sob suspeita os 

Brasília foi apresentada à promotoria. Presidente da câmara, Diego Tenn Pass (PDT), questionaos documentos. Caso será analisado nas próximas semanas pelo promotor Jair João Franz, 
INA | 5 

TAQUARI ARROIO DO MEIO 

Artistas recebem auxílio | Lojas ampliam horários 
Benefício de R$ 800 em parcela única Lista dos contemplados foi divulgada on- Comércio abre domingo das 16h às - será estendido até as 20h. Para atrair clientes, 

Á k 

MARCOS PAULO KUHN 

Apaixonado, sempre Ouça a 
Encante-se por aquilo que é, i 

hojet Só não esqueçã mit inda no seu celular paixão esfria, de tempos em tem- 
pos é necessário aquecê-la. 
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Repensando 

Apaixonado, sempre 
uando escrevi a sen- 
tença “você decide”, 
encerrando o meu úl- 
timo texto, recordei 

de unldquerida amiga que, com 
a cabeça para fora do veículo 
vermelho que dirigia, aos gritos 
(discretos) me perguntou se eu 
estava apaixonado, isso eng 
to eu circulava na rua. À época, 
um pouco mais de um ano acre- 
dito, eu estava me apaixonando 
sim, ou, estava decidido a fa- 
zê-lo. Só não sabia ao certo por 
quem. A encontrando pessoal- 
mente, desta vez caminhando, 
alguns dias depois, perguntei o 
porquê do questionamento feito. 
Pela forma que andas escreven- 
dofoia resposta, insinuando que 
aleitura estava mais agradável. 

Passava por um momento 
de redescobertas. Sim, sempre 
acontece, De tempos em tempos 
percebo, durante o processo, no 
entanto, me passa despercebi- 
do, Se ela concluiu que eu estava 
enamorado, logo melhor, eu po- 
deria sim, decidir, ser um apai- 
xonado, sempre, assim, escalar 
mais um degrau na busca por ser 
um humano mais evoluído, Ima- 
ginei que a paixão cra uma pe: 
soa, talvez duas, mas o tempo foi 
passando e percebi que não eram 
outras pessoas, era cu mesmo, 
era a minha vida. 
Garimpei por um período as 

melhores virtudes daquele Mar- 
cos, as fui resgatando e trazendo 
à luz, algumas estavam espalha- 
das por perto, outras andavam 
soterradas, talvez eu mesmo as 
tivesse enterrado, Depois, por 
elas me encantei e escolhi man- 
tê-las à vista. Foi esta atitude 
que levou minha amiga âquela 
conclusão. Óbvio, o que me et 
canta, aquilo que me faz fel 
não é unanimidade, nunca será, 
o que agrada uns desé 
tros. Mas o que importa? Quem 
importa? Você importa! 

Apaixone-se por humanos 
e não humanos, não por desu- 

Enamore-se por tudo o que d 
sejar. Encante-se por aquilo 
que é, hoje! Só não esqueça que 
toda paixão esfria, de tempos em 
tempos é necessário aquecê-la. 
Cuidado com a temperatura do 
banho. Quero seguir apaixona- 
do, sempre, quando a paixão por 
mim estiver estriando, que eu es- 
teja alimentando aquela pela lua 
ou pelas estrelas, mas que possa 
sempre estar nutrindo alguma 

paixão: pescarias, conhecimen- 
to, coleção de momentos feli- 
2es... aquela por doces eu juro 
que estou tentando congelar, 
anda dificil. 

Chifres do passado estão 
atrapalhando as paixões do pre- 
sente? Apaixone-se pela vida! 
(modo sarcástico ativado). Se 
ela te trair será uma única vez € 
você nem estará mais vivo para 
saber. (modo normal reativado) 
Enamorado pela vida, portanto, 
por si próprio, nada te ofuscará. 
Não foram cornos, mas palavras. 
que, ontem, me levaram a acre- 
ditar que era hora de deixar de 
ser tão “bonzinho”. Hoje, ges- 
tos, provaram que ontem estava 
errado. Uma desconhecida me 
viu com dificuldades em mano- 
brar a cadeira de rodas numa 
via bastante ingreme, colocou a 
cabeça para fora do carro e aos 
ritos (discretos) perguntou se 
eu precisava de ajuda. Estacio- 
nou e veio me ajuda! 
me fez lembrar Cla 
lembrar o quanto é bom manter- 
se apaixonado. O espelho ou o 
outro, quem melhor te mostra 
como você é? É você? 

Sexta-feira, 17 dezembro 2021 

Atração musical marca 
retorno da Rua do Lazer 
Programação inicia 

hoje, às 19h30min, 
na Praça Recanto 

Livre, com brinquedos 

infláveis para 
as crianças 

MARQUES DE SOUZA 

pós um longo periodo 
sem eventos oficiais no 
município, os meses de 
ezembro, janeiro e feve- 

reiro de 2022 terão uma programa- as 
ção especial. Bale com a Banda Genial, hoje, abre a programação de aniversário da cidade 
Conforme o prefeito Fábio Mertz, 

o retorno do Projeto Rua do Lazer é 
uma forma de integrar a população 
comemorar um novo ciclo dacida- MAIS SOBRE A PROGRAMAÇÃO 

de. “Vamos ter atrações musicais, caurais e gastronomia. Queremos Dia 28-anbersiiode2sanosde Dis 21 de janeiro 3º Rua do 
envolver as famílias para festjaros. emancipação en capa a E 
26 anos de emancipação. Teremos LocatPçanecanoleno Apresentação da Banda Apejo Os de emancipação. Teremos. centro, com animação do Grupo quedos infláveis, às 
um roteiro com atraçã Estecasco, fogosdefmde ano, 19h30min 
central e distritos . Paulinho Maria, sorteio da Nota. Dia 4 de fevereiro fuado 
A programação incia hoje, com gaSoreebrnquedosinfóvei Lazer em Tamanduá - Banda 

a Banda Genial. O eventoocorrena Emcaso dechuva a programação. Kamarla e brinquedos inháveis 
Praça Recanto Livre, no Centro, a “ocorre no CTG Caminhos da Serra. Início às 19h30min 
partir das 19h30min. Dia 15 de janeiro - 2º Rua do. Dia 11 de fevereiro 5º Rua do 

Além da venda de lanches ebe-  LazecnaPraçadeBeloVitado  Lazerna Praça Recanto Lie. 
Fãa, coma Banda Novo Pecado e Animação musical da Banda Alma 

bidas, haverá brinquedos infláveis pynquedos infláveis às 19h30min Nova, às 19h30min paraascrianças. 

Projeto Compra Solidária 
doa cestas básicas para o Cras 

mae is pasconnucação 
ARROIO DO MEIO 

O Centro de Referência em As- 
jocial recebeu na terça- 

feira, 14,42 cestas básicas doadas 
pela Loja Por Menos, por meio 
do projeto Compra Solidária, do 
grupo Grazziotin. A doação foi 
entregue pela gerente, Janckyele 
De Lazari, e pela auxiliar de loja, 
Agnes de Freitas Santos. 
Conforme a gerente da loja de 

Arroio do Meio, parte das vendas 
de todo o grupo realizadas de 30 de 

A HORAcpaDEs 4 
MicRoRREGIÕES: ARROIO DO MEIO, ADIORIRS 
ENCANTADO, TEUTÔNIA e TAQUARI 

Encante-se setembro a 30 de novembro foram 
por aquilo que revertidas em cestas básicas para 

é hoje! Sónão as famílias carentes das cidades — Cestas básicas foram entregues pela gerente da Loja Por Menos 
onde a companhia possui lojas. 

esqueça que toda As cestas foram recebidas pela coordenador do Planejamento, panhadas pelo CRAS, conforme 
paixão esfria, de vice-prefeita Adriana Meneghini Carlos Rafael Black. pedido do grupo que fez as di 
tempos em tempos Lermen, assistente social Na- Em relação à distribuição das ções, inscritas no CAD único em 
Guacsciio tália Capitanio, funcionária do. cestas básicas, a assistente so- situações de vulnerabilidade so- 

Cras, Juliane Duarte, secretá- cial Natalia ressalta que serão . cial e que se enquadram dentro 
aquecê. rio de Saúde, Gustavo Kasper e entregues para as famíliasacom- dos critérios do governo federal. 

Arroio do Meio - Rua São José, 45- Centro Encantado 
Coordenação: Elton de Andrade Reportagem: CRUPCOA HORA 
eltondeandrade 1ODhotmail.com | s199911.4328 | Juliana Pisoni Pini Eaas AS 
Rgeceiç: ClicIGasperstio julianapisoni(Dgrupoahora.net.br | Diretorde Mercado e Estratégia: Femando iss 

Diretor de Marketing e Inovação: Sando Lucas. claci(Deruposhoranet br | 5199328.0110 
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Município premia vencedores das 
campanhas do comércio e agricultura 
Foram sorteados e 4 

R$37 milem 

vales-compras para 

estimular o consumo local 

PREMIADOS NA 

CAMPANHA 

Na campanha do comércio foram 
premiados com RS 250, Nise Maria. 
Fridrich, Tarcísio Schmitt, Aniberto 
Quinot, Iva Barcella Zambiasi, 
Lenira Casagrande, Leila Kochem, 
Rejane Fuchs, Maria Kich, Valmir 
Berté, Francis Bruisma, Sérgio 
Luis Stefani Esther Kemmerich, 
Astéia Schmeer, Delmar Kreutz e 

TRAVESSEIRO 

jodo o ano o município 
realiza campanhas de 
incentivo ao comércio 
local, Intitulados “Com- Elisângela Kunrath. 

pre no comércio local, você e Maiara Ahne, Hélio Rodrigues, 
nosso município ganham mais” Delmar Kreutz e Maria Kich 
e “Agricultura forte, premiando receberam R$ 300. mais e melhor”, os sorteios ocor- Sd 
reram nessa quarta-feira, 15. LoriScherer Ruben Netzhe, Ulian 
O sorteio ocorreu na câmara Ambold Fuchs, Pedro Ame, Lurdes de vereadores na presença do B Bothe Gabriel Kreuta. prefeito Gilmar Southier; pre- Juliane Scherer. 500; três foram agraciados com 

e Outro grupo foi recebeu R$ 500: 
Sorteio ocorreu nessa quarta-feira, na câmara de vereadores 

R$ 700 fra pred Bidente do Legisiativo, Omar ROD ts cores Cons 
Walter; secretários de Adminis- Incentivo à terceiro, quarto e quinto sortea- ara Nayeli Henz e Augusto 
tração é Finanças, Pero Finger arrecadação dos fo destinado valor dc R$ tania 
e da Agricultura, Ildo Godoy; 1,2 mil, ao segundo lugar, R$ 2 
presidente do Conselho Munici- Na campanha direcionada ao mile ao primeiro, R$ 3 mil reais. 
pal da Agricultura, Joel Verone- — setor agricola, 21 participantes Os números sorteados estão 
se e representando o comércio, — receberam vale-compras de R$. disponíveis no site da prefeitura. 

Marilone Fernandes foia 
contemplada com o valor de R$ 
mi. 

Saiba mais em 
banrisul.com.br/consignado 

o yin O à Banrisul 
SAC: 0800.646.1515 | Deficientes Auditivos e de Falz ja: 0800.6442200 | Deficientes Auditivos e de Fala; 3215.1068 
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Vereadores 
elegem nova 
mesa diretora 

Schneider () é o novo presidente 

ARROIO DO MEIO 

Em eleição na sessão ordi- 
nária dessa quarta-feira, 15, 
Marcelo Schneider foi eleito o 
presidente do Legislativo para o 
próximo ano. 

Na vice-presidência atuará 
Paulo Heck (MDB) e como se- 
cretário, Paulo Backes (PDT). 
Adiles Meyer (MDB) será a se- 
gunda secretária, 

Apenas uma chapa foi apre- 
sentada e acolhida com dez votos 
favoráveis, A vereadora Alesan- 
dra Brod (PP) esteve ausen 

Schneider garante que a Casa 
vai andar normalmente. “Aqui 
o que é bom para os munícipes. 
sempre é aprovado e não vai 

ar, mesmo sendo oposi- 
firma o futuro presidente 

do Legislativo. 
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Comércio amplia horários e 
facilita condições de pagamento 
No domingo, com programação especial, as lojas 
abrem às 16h e encerram atividades às 5 20h30m in 

Pos. PREFEITURA MUNICIPAL Ê p 
Ste DE MARQUES DE SOUZA | ad 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº AU far 5 

STO PAR A EMEF CA “ 

MOACIR LUIS SEVERGNINI, Prereto Municipas OE P merce. “Não paramos de traba- melhorara s pessoas estão in. 
pi lhar. Exigu logística, estratégia de . vestindo no conforto”. Segundo cla 
Pré cornea ar o venda, foco e estar bem preparado, as vendas à vista ocorrem bastante, 

a SÚMULA DE CONTRATO NUMERO 051 tanto “física como mentalmente. . mas o parcelado é a preferência do 
ONTRA ANTE, on ae n clima natalino é pro- — Agora as pessoas estão voltando o . cliente *O uso do cartão de crédito 

o mpliação de . atendimento físico, mas ainda há as . com pagamento em diversas vezes 
MODALIDADE: Proc vendas atéo final da pró-— que preferem o virtual.” tem sido bastante requisitado pelos 
CONTRATO; 2517202 xima semana, o comér- Na gerência de uma loja de ele- — clientes”, considera a vendedora, VIGÊNCIA: 30 (untada Pouso Novo, 1é de dezembro de 2021, Moaci Luis Severgnini aliza comofertas, descontos trodomésticos, Eliete Cristina 

e parcelamentos, Schwarzer analisa baixo o fuso de Horário 
Temos de estar preparados . clientes. Mas acredita que possa ser 

para dar a maior experiência de . interferência de duas ações fortes Hoje atendimento do comércio 
compra aos nossos clientes”, men- . quealojapropiciouaocliente,oani- ocorre até as 18h30min, Amanhã 
ciona Jones Westenhofen, que . versário e a Black Friday. “Foram . as lojas estarão abertas até as 18h, 

(51)99911-4328] vende vestuário masculino e femi- ações muito positivas e superamos  Nodomingo, 19,0 comércio esta- 
ACASA DA RAÇÃO nino. Conforme ele, as vendas es- as expectativas.” Eliete tem expec- rá aberto das 16h às 20h30min. Ha- 
Caos Rd tão boas, mas as compras são, em tativas de boas vendas. “Acredito . verá trupe de papais noéis na rua Dr. 

grande maioria, no crediário cem — que o movimento aumente como João Carlos Machado. E na Rua de 
SEGUNDAASEXTA | SABADO DOMINGOS E FERIADOS | mais vezes. “O cliente quer consu-— horário estendido. Vamos até as. Eventos, as crianças poderão con- 
Thas19h 7has1730h | 9hastlh mir. Adquire em maior prazo, mas 19h e, sabe-se que muitos deixam. versar como Papai Noel etirar fotos. 

não deixa de comprar.” para adquirir os presentes na últi- Do dia 20 ao 23 permanecem 
ERC Ao mencionar as dificuldades em ma hora”, afirma comerciante. abertas até as 20h e no dia que an- 

Cad itens função da pandemia, Westenhofen Do ramo calçadista, Salete Inês — tecede o Natal fecham às 17h. 

praça central F de 19 a 24 de dezembro 
19/12 "DOMINGO EEERCTITALS 

imo 18h- Mi 

Natal em ER 

Família 

ROTA cérres SOL ID 205 Geo AG CAPITÃO 
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MP recebe denúncia sobre 
supostas fraudes em diárias 
Promotoria deve 
analisar o caso nas 
próximas semanas 

TEUTÔNIA 

polêmica em “Teutônia 
sobre diárias no valor 
de R$ 2.030 de viagem 

Brasília pelo vereador 
Claudiomir de Souza (PSL) reper 
cute em nivel estadual. Depois da 
apresentação de um laudo pericial, 
que aponta suposta falsificação 
nos comprovantes, o caso chegou 
ao Ministério Público (MP). A de- 
núnciatrata da ida do parlamentar 
à Câmara Federal entre os dias 5 e 
7 de outubro. 

De acordo com o promotor Jair 
João Franz, houve o recebimen- 
to da denúncia sobre as supostas 
fraudes cometidas por Souza. 
A documentação chegou nessa 
quinta-feira, 16. a que a 
situação vai ser analisada de for- 
ma mais aprofundada a partir de 
gora, Por não estar a par dos de- 

talhes, Franz prefere não adiantar 
quais medidas poderão ser ado- 
tadas. Também não há um prazo 
para essa definição. 

a S/S 2] 

[Es — 

Procedimento 
previsto 

var a imagem da casa legislativa. 
Em entrevista ao programa Fren- 

tee Verso, da Rádio A Hora 1029, 
na manhã de ontem, ele prosse 
guiu: “O presidente é responsável 
por cada real gasto pela câmara. 
Se o Tribunal de Contas do Estado 
constatar alguma inconsistência, 
é ele quem será quadrado”, argu- 
mentou Tenn Pass. 
O pedetista sublinhou sua de- 

Após tornar pública a suspeita, o 
presidente da câmara, Diego Tenn 
Pass (PDT), adiantou que preten- 
dia abrir uma sindicância interna 
para averiguar os acontecimentos. 
A intenção é esclarecer a existência. 
ou não de irregularidades e preser- 

Município aplica dose de 
reforço da vacina Janssen 
TEUTÔNIA 

A Secretaria da Saúde começa a 
aplicar dose de reforço para as pes- 
soas que receberam o imunizante 
Janssen até o dia 17 de julho. É ne- 
cessário fazer agendamento prévio 
no Centro Avançado de Saúdee Es- 
tratégia Saúde da Família Morada 
do Sol, do bairro Canabarro e Uni- 
jades Básicas de Saúde dos bair- 

ros Languiru, Teutônia e Alesgut. 
Mulheres que receberam a dose 
túnica da Janssen e agora são ges- 
tantes ou puérperas, deverão rece- 
bero reforço do imunizante Pfizer. 

Segunda dose 

Conforme a Secretaria Mu- 
nicipal de Saúde, cerca de 4 mil 
pessoas já podem receber a se- 
gunda dose da vacina contra a Co- 
vid-19. A aplicação é importante 
para completar a imunização. De 
acordo com os dados divulgados 

s 

» ia 
Para receber a vacina contra covid-19 é preciso apresentar 
documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação 

pelo Governo do Estado, na maio- 
ria dos casos, o quadro mais grave 
da doença se desenvolve em pes- 
soas que não completaram o es- 
quema vacinal. 

Podem receber a segunda dose 
da Pfizer quem foi vacinado até o 
dia 22 de outubro; da Astrazeneca, 
até 1º de outubro; e da CoronaVsc, 
até 16 de julho. 

Sem resposta 

A reportagem do Grupo A Hora 
tenta obter um posicionamento do 
vereador Claudiomir desde quar- 
ta-feira, 15. No entanto, o parla- 
mentar não atendeu às ligações. 
Outros integrantes do PSL. na re- 
gião informaram que nem mesmo 
o deputado federal Nereu Crispim 
conseguiu conversar com ele. Nas 
redes sociais, tambêm não houve 
manifestação. 

DIEGO TENN PASS 7 rr 
Usode 
diárias em 
viagem 
à capital É 
federalserá 
analisado 
peloMP ( ) 

O presidente é 

responsável por 
cada real gasto pela 

câmara. Se o Tribunal 

fesa às viagens para capital fe- 
deral, mas que tudo seja feito em 
acordo com a lei. 
Conforme o presidente, todos 

os servidores da casa estão orien- 
tados a cobrar vs vereadores c — de Contas do Estado 
isso pode incomodar alguns. - constatar alguma 
Sobre Claudiomir. admitiu que — inconsistência, 
iscorda em quase tudo do par- 

lamentar, mas negou que tenha é ele quem será 
algo contra ele. enquadrado” 

Alunos vencem 

concurso estadual 
TEUTÔNIA Estado, Agnes Nogueira Gosse- 

nheimer. 
A campanha teve o objetivo de 

desenvolver trabalhos, por meio 
da arte, sobre o uso racional de 
medicamentos. Os alunos tive- 
ram a oportunidade de expressar, 
pormeio de desenhos, suas ideias 

Osestudantes Jader Luís Franz 
e Aline Schwingel, da Escola Mu- 
nicipal de Ensino Fundamental 
Dom Pedro 1, foram premíados 
no concurso artístico da Campa- 
nha Farmácia vai à escola. 
Os alunos e a professora e. copiniões sobrea importância do 

coordenadora do projeto, Maica . uso orientado de medicações e o 
Plantholdt, ganharam um tablet — descarte correto. 
ecertificados. A entrega foi feita 
pela coordenadora de Divisão 
de Fomento à Implementação 
do Cuidado Farmacêutico do 

O concurso faz parte da parce- 
ria entre o Estado e Instituto Na- 
cional de Assistência Farmacêuti- 
cae Farmacoeconomia. 

su ro mação 

Conquista do prêmio foi motivo de comemoração na escola 



6 | AHORA cidades 

Natal Mais Encantado tem 
atrações para toda a família 
Decoração, calçadão 
eVila Encantada 
de Natal integram 
programação. Todas as 
atividades são gratuitas 

ENCANTADO 

la Encantada de Natal, 
Caminhão — Cantante, 
Calçadão e decoração 
esperam pelo público no 

Natal Mais Encantado. As atra- 
ções especiais de fim de ano se- 
guem até a quinta-feira, 23, 
A programação reúne teatro, 

dança, música e arte circense 
com acesso gratuito, Além disso, 
guirlandas e luzes embelezam as 
ruas da cidade, As principais ró- 
tulas ganharam árvore de Natal e 
decoração especial, assim como a 
Casa de Cultura Pedro José Lahu- 
de, a Praça da Bandeira, a Igreja O*Calçadão”, promovido pelaCà- 
Matriz São Pedro e o Pórtico de — mara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
entrada do município, agora ilu- , um dos principais atrativos do co- 
minados, mércio para a temporada de Natal, 

As Maragatas também já se apresentaram no Parque, com música 
tradicionalista, fandangueira e nativista 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COQUEIRO BAIXO 

Aviso de Licitação — Pregão Presencial nº15/2021 

O Pretto Municipal de Coqueiro Baino torna pico para conhecimento dos interessados que 
estar recebendo a às oras, o 30 de dezembro de 202, propostas para prestação de 
serviço ra Muminação publica municipal, conforme as exigências descrs na Ea Mares 
Inlomações pelo e-mail iacoes (coqueiro com br fo telefone (51) 3612-1220 

Coqueiro Ba, 15 de dezembro 2021 
Jocimar Valer 

Pri Municipal 

de dE REIMADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021 

OBLETO: Contratação de empresa pera serviços na ária de Assistnca Social e Psicologia para 
município de Read. DATA, HORA E LOCAL Dia 29 de dezembro de 202 (29.12.2021) 
às Oo, na sala de citações da Preta to a Ra das Hortênsias nº 57. na cidade de 
Relvado. RS. Edital e informações poderão ser obidas junto ao Setor de Lciaçães, fone 
(61)9776-1122 e através do sit rheadors com.br Read, 16/12/2021. CARLOS LUZ 
FRAPORT, Pretto Muncipa 

é ponto de encontro de clientes que 
buscam promoções e novidades em 
meio às ofertas das lojas, abertas em 
horário especial para a data. 
O público também tem à dispo- 

sição a Vila Encantada, organizada 
junto ao Parque João Batista Mar- 
chese e que oferece gastronomia 
com food trucks, além dos produ- 
tos das agroindústrias familiares e 
o artesanato local na Feira Encan- 

Atração para os pequenos 
trouxe grande público pó 

Vila Encantada de Natal 

tado escus Encantos. 
O projeto cultural do Natal Mais 

Encantado conta com o apoio é 
financiamento do Pró-cultura, 

erno do Estado do Rio Grande 
do Sul, É uma realização da Prefei- 
tura Municipal, CDL. Encantado, 
ACI-E e Corrente do Bem. 

Sexta-feira, 17 dezembro 2021 

PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL 

17 de dezembro | Sexta-feira 
19h15 - Caminhão Cantante 

Caminhão Cantante Adroaldo 
Gay 
Caminhão Cantante Gabriel 
Farias, 
19h30 - Duo Fernando 

ciola e Pedra 
Local: Parque João 8 
Marchese 
18 de dezembro | Sábado 
19h15 -Caminhão Cantante 

sta 

Chacrinha es Je final de 
ano 
Caminhão Cantante Sul tália. 
Caminhão Cantante Zé Berardt 
20h - Raul Cover 
Local: Parque João Batista 
Marchese 

3 de dezembro | 
Domingo 
19h15 - Caminhão Cantante 

eElias 
Caminhão Cantante com 
Orquestra de Encantado 
Caminhão Cantante com 
Gabriel Faria 
20h - Recanto do Costãc 
Local: Centre 

Brinquedos 
Local: Cent 
21 de dezembro | Ter 
feira 
20h - Citcando no Natal 
Wabajack 
21h-Tamo Junt 
Local: Centro 
22 de dezembro | Quarta-feira 
21h- Guri de Urugualana 
Local: Centro 
23 de dezembro | 
Quinta-feira 
21h- Natal do Grupo Sistema 
Antigo 
Local: Centre 

Na capital federal, secretária da 

Saúde garante recursos para 2022 
ANTA GORDA 

Em agenda em Brasília, a se- 
cretária da Saúde de Anta Gorda, 
Andréia Lodi Frighetto, acompa- 
nhada da assessora, Angélica Mo- 

o, confirmou recursos para a 
saúde a serem disponibilizados no 
início de 2022. 
A intenção é renovar a frota de 

veículos da Secretaria que neces- 
sita de constante manutenção. Na 
terça-feira, 14, a agenda foi no Mi- 
nistério do Trabalho e Câmara dos 
Deputados. Na quarta-feira, 15, a 
agenda foi com os deputados gaú- 
chos pela manhã e à tarde no Palá- 
cio do Planalto. 

Além das solicitações de recur- 
sos, a viagem teve como objetivo 
solucionar questões técnicas de 
projetos já encaminhados, como à 
construção do Centro de Referên- 
cia e Assistência Social (CRAS) 
construção de escola e liberação 
de recursos para a aquisição de 
máquinas e equipamentos para a 
secretaria da Agricultura. 

Secretária da Saúde 
eassessora e buscam 
recursos em Brasilia 

musa 
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Passeio aproxima líderes unvaica 
oportunidades Mm e 
De acordo com o presidente 
da Amturvales, Leandro 
Arenhart, em dois meses, 
e meio foram 52 passeios e e em 
realizados na Ferrovia do 
Trigo e mais de 30 mil 

Centenas de pessoas 

participaram ontem 
de mais uma edição 

do Trem dos Vales. 
Projeto se consolida 

entre as atrações 
turísticas mais 

bonitas do Brasil 

pu 

MUÇUM 

ma comitiva composta 
por prefeitos, vice-pre- 
feitos, secretários e em- 
preendedores do Vale 

doTaquarieda Serra Gaúcha, além 
de assessores de deputados, esteve 
ontem na região. Após participa- 
rem de uma audiência pública em 
Estrela, as autoridades visitaram a 
Ferrovia do Trigo e conheceram o 
projeto Trem dos 

m edição comemorativa o 
passeio ocorreu de Muçum, com 
saida da Estação Ferroviária, até 
Guaporé, Para o prefeito de Mu- 
cum, Mateus Trojan, o projeto tem 
uma importância muito grande, 
sendo considerado o passeio de 
trem turístico mais bonito do Brasi 

Além da retomada pós pan- 
demia, contando com os vagões 
com o número completo de pas- 
sageiros, buscamos aproxim 
lideranças para trazer o trem por 
definitivo. Esperamos que possa 
proporcionar bons frutos para a 
região”, destaca Trojan. 
O prefeito enfatizou ainda, que a 

administração possui um plano de 
ção para os próximos dois anos, 

que contempla melhorias de in- 
fraestrutura e também a criação de 
rotas, como a do Pão e do Vinho que 
se encaminha para sua consolida- 
ção, após a assinatura do convênio 
para o asfaltamento deacesso. 

Já o prefeito de Guaporé, Valdir 
Fabris, pontua que é preciso pensar 
de forma regional e não apenas mu- 
nicipal, “Precisamos agrupar mais 
municípios, pois o trem vai trazer 
muitos turistas para região, O gran- 
de passo agora é convencer a Rumo 
para que tenhamos por definitivo os. 
passeios nos fins de semana”. 

“Uma grande 
experiência” 
O diretor do Fórum Democrá- 

tico de Desenvolvimento Regio- 
nal da Assembleia Legislativo 

E] 

X 
, EDUARDO KRAUSE 

Eu saio daqui hoje 
coma certeza 
de que o Vi 
do Taquari tem 
potencial para ser 
um dos principais, 
se não o principal 
ponto turístico do 
estado” 

VALDIR FABRIS 

Eduardo Krause, enfatizou que 
conhecer de perto essa área tu- 
rística é algo que encanta. “É 
uma grande experiência. Se ha- 
via dúvidas a respeito de minhas 

es eu saio daqui hoje 

pessoas circulando pelo Vale 
doTaquari gerando renda 
para a região, 
O passeio apresenta 21 
túneis e 17 viadutos, entre 
eles, oV-13, considerado o 
maior da América do Sul, 
“com 143 metros de altura e 
509 metros de extensão, em 
Vespasiano Corrêa, Também 
os viadutos Pesseguinho 
e Mula Preta, em Dois 
Lajeados. O trajeto tem 46 
quilómetros e a duração do 
percurso é de 2 horas e 30 
minutos, 
"Nossa perspectiva é 
tornar o Trem dos Vales 
uma potência turística. 
Precisamos estar 
preparados, pois o momento 
é agora! finalizou, 

Centenas de pessoas 
prestigiaram mais. 
uma edição do Trem 
dos Vales que contou 
com a presença de 
autoridades 

com a certeza de que 
o Vale do Taquari tem 
potencial para ser um 
dos principais, se não 
o principal ponto tu- 
rístico do estado”. Ele 
completou dizendo que 
a Assembleia Legislati- 
va terá um bom desafio e 
estimulo para defender a 
permanência dessa ativi- 
dade turística. 
a Es 
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Profissionais da área cultural 
recebem auxílio de R$ 800 
Lista dos beneficiados foi divulgada 
ontem e está disponível no site 

da administração de Taquari 

CÂMARA DE VEREADORES 
DE BOM RETIRO DO SUL 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato de contrato - CONTRATO Nº: 08/2021 
ORIGEM: Process de dispensa de tação - CONTRATO: 02021 OBJETO: Fornecimento 
e Equiamentos de Áudio e Video VALOR. R$ 14 212.00(Qualrze ml. estos e de 
rea. DADOS DA CONTRATADA: Nome: LUCIANO KROTH, empresa inscrita no CNPJ sob 
EPA T3A 7/0005, estabelecida na OO, SC 453, bm 9 — São José da Tevessa no 
municipio de Venâncio Are S, CEP 95800-000, Prazo 8 de Novembro de 2021 a O? de 
Dezembro de 2021 

Extrato do contrato - CONTRATO Nº; 09/2021 
ORIGEM: Processo de dspensa de fctação - CONTRATO: 09/2021 OBJETO: Serviço de 
Ireaação de sistemas de Áudio e Video VALOR: R$ 4 430,00 (Quo mil, qutocnto er 
reais) DADOS DA CONTRATADA: Nome FABIO ADAR EIZE, empresa nscrtano CNP sob 
19.33 079000100, esabalecidana Pu Mara, nº 231, 
Lajeado À, CEP 95900-010 Prazo 8 e Novembro de 2021 07 de Dezembro 2021 

Extrato de contrato - CONTRATO Nº: 10/2021 
ORIGEM Preco de ckspensa da ação - CONTRATO. 1072021 JET: Mater Erico 
pa Istalação de Entrada de Ene VALOR: R$ 6717 72Sei mi setecantos e dezessete 
Fans sto e do centavos). DADOS DA CONTRATADA. Nome IDP INDUSTRIA E DISTR 
BUIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, empresa insert no CNP sob 1º 30 498 914/0003-71 
estabelecida na A Benjamin Consta, nº 3002 Saba 3, Baio Montanha, no municipio de 
Lendo RS, CEP 95905-080, Prazo: 10 de novembro de 2021 a 24 de novembro de 2021 

Extrato de contrato - CONTRATO Nº: 11/2021 
ORIGEM cesso Lição - PREGÃO ELETRONICO - CONTRATO 11/2021 OBUETO Ag 
sigo de 03 es Condicionados ente 7 00 e 6000 Bus. VALOR R$ 31 280 0a e 
um, zeh e cinquenta ais). DADOS DA CONTRATADA: Nome GERVASIO MARQUES 
NETO EREL, empresa nscra na CNPJ ob nº 76839 08300011. estietecida ra Ru 
Gena vaio Pt a Veg. nº 1365, Bro Prcer, o municipio de Criama-SC, CEP 
8613-000 Pao: e Novembro 2021 a 10 e Dezembro de 221 

Extrato de contrato - CONTRATO Nº: 12/2021 
ORIGEM Processo de dispensa da flação - CONTRATO: 12 
Pede de internet ron. VALOR: 5216 OOo mile dezesseis ras). DADOS DA 
CONTRATADA Nome: GLLIANMORAES, empresainscrtaro CNPJ sob nº 31 300 
13, estbeecidana a Antoni Fradenca Rio 19, aro ão Jorge no municipio de Bem 
Petro SUAS, CEP 95870-000 Prazo de Dezembro de 2021 a 30 de Dezembro de 2021 

Extrato do contrato - CONTRATO Nº: 13/2021 
ORIGEM Processo de dispensa de tação - CONTRATO: 13/2021 OBJETO: Compra de 
Equipamentos de PPCJ VALOR. RS 2.230 DOdois mi zentos e na reis) DADOS DA 
CONTRATADA: Nov CEMIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LDA, 
empresa insert na CNPJ so nº 24 408 121/0003 estabelecida ra Rodovia BR 386, km 
359, 2954, no município de Este S, CEP 95 880-000, Prazo: 0 de Dezembro de 2021 
30 de Dezembro de 2021 

Extrato de contrato - CONTRATO Nº: 14/2021 
ORIGEM: Processo de dispersa de Iitação - CONTRATO: 14/2021 OBJETO: Compra de 
Enuipamentos de WIFI - met. VALOR: R$ 2.20 O0(dis mi, oocentos e inte ras) 
DADOS DA CONTRATADA: Nome: BRNET TELECOMUNCAÇÕES LTDA, empresa inscrta no 
CNPJ sobr 05 252 78/0001 estabelecida na ua Sen Pnheo Machado, nº 1178, sala 
7, Caio, no municipio de Bom Feto do SUL-AS. CEP 3570-000, Prazo 1 de Dezemêro 
2024 030 e Dezembro de 2021 

JOÃO PEDRO FF PAZUCH 
President a Câmara Municipal 

Jullano Petry 

O auxílio emergencial 
será pago em 

PREFEITURA MUNICIPAL parcela única, no 
DE LAJEADO valor de R$ 800 

PREGÃO ELETRÔNICO 40-07/2021 
VEÍGMOS NOVOS. TPO Asuca pato seroR DE TRasrOR- | TAQUARI 

TES DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAJEADOAS. A sessão pública corno da 
OGN/2022 às OO no porta wr portadecomprspublicas com br O este seusaneos 
podem ser bc através do porta ra Apa gov eva potaldecompraspublicas com 
ou poderão ss solicitadas pelo era procaradoia NcacaoGapado 1 govi Lajeado, 
16 de derembro de 2021 Natal Zu — Sbprocurador 

governo municipal di- 
vulgou ontem a lista 
dos beneficiários do 
auxilio — emergenci 

para profissionais da áreé 
Serão pagos R$ 800 em par 425, PREFEITURA MUNICIPAL tura, Serão pagos R$ 800 em par 

+58 cela única. O edital eos nomes dos. 
NES, DE IMIGRANTE contemplados podem ser conferi- 

dos no site wwwtaquari.s. 
O auxílio foi viabilizado por 

meio de convênio entre à Secre- 
taria de Estado da Cultura a Pre 
feitura de Taquari. Em novembro, 
a Secretaria Municipal de Espor- 
te, Lazer, Cultura e Turismo lan- 
çou o edital paratrabulhadores da 
área cultural 

Para participar, os candidatos 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 — EDITAL Nº 198/2021 
O Municipio imita público que estará ecbendo, tds Ghia 06/01/2022, 
propostas e documentação de abitação,obyevando a contratação de empresa pera evita 
cação ds Ruas Get ease do Moo, com pavimentos, muto, paiagesmo emobiláio 

Estas e demais ineemações paem ser cas pelo fone (51) 3754-1100, no 
Departamento ce Compras e Lctações ou se want com be 

GERMANO STEVENS] 
Pre Municipal 

tinham que atender aos requisi- 
tos de não ser servidor público 
ativo ou inativo, não ter cartei- 
ra de trabalho assinada, não ser 
aposentado ou pensionista, ser 
maior de 18 anos, residir em Ta- 
quari e comprovar sua atuação 

* PREFEITURA MUNICIPAL 
Wa DE ESTRELA 
DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

O Preto ra pa à atecação do reed Eta e maca a ta e 06 de anita e 222 
OBA para a eização da sessão pica través o se Lg br isandoo Registro de Preços | em alguma área da cultura nos 
pa acuisição de MICROCONFUTADORES, PEÇAS DE REPOSIÇÃO (MEMORIA SSD) LICENÇAS |  irimos 24 meses. 
DE OFFICE SMTCHS, RELÓGIO PONTO, WORKSTATION IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, conforme Conoeme o sd! diodo do 
Ea os ção pd 2 e ce “onforme o edital, depois da pu- eres pel le 5123811025 netos |  blicação da lista dos beneficiados, 

é aberto o prazo para recurso, que 16 de derem de 2021 
ELMAR ANDRÉ SOHEIDER deve ser protocolado até o dia 22 

de dezembro Preto 

i cuzE reta oucuçA ff, nÁDIO 02 
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